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Verslag van de 39e Overlegtafel Wmo en Participatie gemeente Súdwest-Fryslân 
 
Datum 

 
: 

 
29 september 2020 

Tijdstip : 09.00 – 11.30 uur 
Locatie 
 

: Atrium (Cultureel Kwartier), Oud Kerkhof 11 te Sneek 
 
Agendapunten SWF 
 

8.  Verslag van SWF van 25 februari 2020 
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op het verslag.  
 
Het verslag wordt geplaatst op de website van gemeente SWF (Inkoop Sociaal Domein). 
 

 
9. Stand van zaken werkgroepen   
Werkgroep 1 (WG1): Innovatie dienstverlening 

1. De Compaan:  (Patyna) : 
De Compaan laat zien dat het een enorme sociale meerwaarde heeft. De klanten zijn 
enthousiast. Maar meten is weten en er moet nog een inhaalslag komen om het effect op 
de kosten te laten zien. Hier is momenteel nog geen inzage in.  
 

2. Beeldtechniek: (WIL):  
Het beeldbellen is door de corona in een stroomversnelling gekomen, vooral in de 
buitengebieden. Duidelijk is dat het geen complete vervanging van de zorg is maar wel een 
goede aanvulling.  
 

Werkgroep 2 (WG2): Samenwerking tussen zorgaanbieders 
Deze pilot is stopgezet. Dit is vermeld in de informatiebrief van mei jl.. 
 
Werkgroep 3 (WG3): Samenwerking tussen zorgaanbieders en voorliggend veld 
Er is geen vertegenwoordiging van deze werkgroep aanwezig. 

 
Gemeente SWF geeft aan dat voor de volgende fysieke overlegtafel de evaluaties van de pilots op 
de agenda staan. Tevens wordt dan bekeken of de evaluaties leiden tot voorstellen tot kleine 
aanpassingen van de deelovereenkomst voor volgend jaar (het laatste jaar voordat de 
aanbesteding in 2022 ingaat). 

 

10. Rondvraag  
BEZIN: de wethouder heeft toezeggingen gedaan aan de raad omtrent de nieuwe inkoop. Hoe 
kunnen wij als zorgaanbieders volgen/monitoren dat wat in de raad is besloten meegenomen 
wordt in het inkoopproces.  
 
Gemeente SWF: Inhoudelijke vragen omtrent de inkoop Wmo 2022 mogen om 
aanbestedingsredenen niet bij de Fysieke Overlegtafel worden beantwoord. Die vragen kunnen 
worden gesteld op het platform van InkoopWmo2022. 

 

11. Sluiting   
De voorzitter sluit de vergadering om 11.30 uur   
 
De volgende overlegtafel: dinsdag 24 november 2020 van 09.00 – 11.30 uur 
 
Locatie: Nog nader te bepalen 
 

 
 
 


